
Instrução Normativa 15 / COBIO

Padroniza os pedidos de Extrapolação de

prazo de integralização para análise do Colegiado

O Colegiado do Curso de Ciências Biológicas- UFSJ, no uso de suas atribuições define:

Art 1º Os pedidos de prorrogação de prazo encaminhados ao Colegiado devem ser
acompanhados do planejamento para integralização do curso em período de extrapolação,
conforme modelo disponibilizado na Coordenadoria do Curso.

§1. O planejamento para a integralização do curso será aprovado diretamente pela
Coordenadoria por um (1) semestre de acordo com os critérios:

I. previsão de carga horária a ser cumprida em unidades curriculares compatível com
o tempo restante de extrapolação permitido;

II. carga horária prevista no semestre planejado pelo estudante de até 150% da carga
horária média de UCs em que o estudante foi aprovado nos semestres cursados.

III. planejamento de integralização que demonstre eficiência no período de
extrapolação solicitado, permitindo conclusão emmenor tempo possível.

§2. Caso os critérios do parágrafo 1 deste artigo não sejam cumpridos, o caso será enviado
para análise pelo colegiado.

§3. Caso o pedido refira-se a um segundo semestre de extrapolação e o estudante não
tiver cumprido o planejamento de extrapolação anterior, o caso será encaminhado ao
colegiado, exceto quando a justificativa de não cumprimento do planejamento estiver
relacionada a incompatibilidade de inscrição nas unidades curriculares anteriormente
planejadas por coincidências de horários ou outros critérios institucionais que impeçam a sua
incrição.

§3. Casos em que o pedido de extrapolação seja justificado para a conclusão do estágio
supervisionado do bacharelado e a proposta deste estágio contenha cronograma superior a 1
(um) semestre, deverá o proponente entregar um relatório parcial de atividades do estágio
para justificar seu planejamento para integralização do curso no período de extrapolação
subsequente.

Art 2° O interessado será avisado pela Coordenadoria do Curso da chegada do processo
referente ao seu requerimento pelo endereço eletrônico cadastrado e caso não cumpra o ART



1º dessa instrução normativa, no prazo máximo de 30 dias, terá o pedido de prorrogação
indeferido pelo Colegiado de Curso.

Parágrafo único. É de responsabilidade do aluno o acompanhamento do processo de sua
solicitação junto à coordenação do curso.

Art 3° Casos omissos deverão ser analisados pelo Colegiado de Curso.

Art 4º Esta IN passa a vigorará a partir da data de sua aprovação pelo Colegiado de Curso.

São João del Rei, 04 de dezembro de 2018.

Luciano Rivaroli

Coordenador do Curso de Ciências Biológicas


